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Forløb 1 
 

Introduktion til danskfaget 

Indhold Kernestof: 
H.C. Andersen: ”Tekoppen” (1862) 
Helle Helle: ”En stol for lidt” (2000) 
Yahya Hassan: ”Barndom” (2013) 
August Strindberg: ”Frøken Julie” (1888, uddrag)  
Ulla Dahlerup: Tale ved DF’s årsmøde 2003 (uddrag) 
Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden (2007, uddrag) 
Ekstra Bladet: ”Kvalmende hvis jeg undskyldte” (19.3.2009) 
Leif Davidsen: ”10 minutter i vor tid” (2015) 
 
Begreb om dansk: Kap. 1: ”I gang med tekster” + s. 83-85: Sproghandlinger + 
95-99: Det retoriske pentagram og appelformer  
Litteraturhåndbogen: Leksikonopslag om novelle, lyrik og drama  
Skema over fakta og fiktionskoder  
Nyhedskriterier og nyhedstrekant 
Håndbog til dansk: kap. 2.2 Fakta- og fiktionsgenrer + 4.2 Billedsprog 
Læs bedre: s. 6-10, 16-22, 36-41, 51-63 
 
Boganmeldelse af selvvalgt værk: Roman eller biografi 
 
Supplerende stof: 
Moby: ”Are you lost in the world like me?” (2016) 
Forskellige videoklip med eksempler på blandinger af fakta og fiktion:  
Historien om Danmark, trailer til Armadillo, trailer til Trolljegeren, trailer til 
Klovn the Movie, trailer til En kongelig affære 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 34 lektioner  

Særlige fokuspunkter Introduktion til danskfagets tre ’søjler’: Litteratur, sprog og medier 
Genrebevidsthed (herunder fakta og fiktion) 
Træning af læsefærdighed, læseforståelse, herunder: 
øgelse af læsehastighed, bevidsthed om anvendelsen af varierede 
læsemetoder/ læsestrategier, tilpasset stoffet/ emnet. 
Screening. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlige elevpræsentationer. 
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Forløb 2 
 

Folkeviser og eventyr 

Indhold Kernestof: 
”Germand Gladensvend” (ukendt forfatter og årstal) 
”Ebbe Skammelsøn” (ukendt forfatter og årstal) 
”Prinsessen med de 12 par guldsko” (ukendt forfatter og årstal) 
Brødrene Grimm: ”Lille Rødhætte” (1821) 
Charles Perrault: ”Lille Rødhætte” (1697) 
J.R.R. Tolkien: Kongen vender tilbage (1955, uddrag) 
 
Litteraturhistorien – på langs og på tværs: Kap. 2: Middelalder 
Brug litteraturhistorien: Om Germand Gladensvend  
Dansk på ny: Kap. 3: ”Kunsteventyr” 
Bilbo Egelund: Fantasylitteratur: ”Fantasy og middelalder”  
 
Supplerende stof: 
H.C. Andersens samlede eventyr online: 
https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/list  
Thomas Hoffmann: ”Derfor ser vi Paradise Hotel”: 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 16 lektioner  

Særlige fokuspunkter Analyse og fortolkning folkeviser, kunst‐ og folkeeventyr. 
Introduktion til genrer og analyseværktøjer til teksterne. 
Litteraturhistorisk perspektivering og kendskab til forskellige 
kategorier, som de læste tekster falder ind under.  
Perspektivering til nutidens fantasylitteratur. 
 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbej-
de. 
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Forløb 3 
 

Introduktion til litteraturanalyse 

Indhold Kernestof: 
Johannes V. Jensen: ”Bo’l” (1901) 
Pia Juul: ”Opgang” (2001) 
Helle Helle: ”Tirsdag nat” (2000) 
 
Håndbog til dansk: Kap. 3.1 Hvad handler teksten om? 3.2 Komposition, 3.3 
Fortæller, 3.4 Fremstillingsformer, 3.7 Litterære metoder  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 14 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Kendskab til, og brug af, litteraturanalytiske grundbegreber: 
Motiv og temaer 
Karakteristisk af personer og miljøer 
Komposition 
Fortællertyper 
Fremstillingsformer 
Litteraturanalytiske metoder 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde. 
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Forløb 4 
 

Oplysningstiden 

Indhold Kernestof: 
Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget (1722, fællesværk) 
Ludvig Holberg: Epistler og levnedsbreve om censur (1743 og 1747) 
 
Film: En kongelig affære (2012, medieværk) 
 
Barbara Kjær-Hansen (et al.): Litteraturhistorien – på langs og på tværs: Kap. 4: 
Oplysningstiden  
 
Supplerende stof: 
Johannes Fibiger (et al.): Litteraturens veje: Kap. 5: ”Holbergs komedier” + 
”Den grovkornede karnevalisme”   

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 20 lektioner  

Særlige fokuspunkter Kendskab til dramaet som genre + analyse og fortolkning af dramaet. 
Kendskab til Ludvig Holberg og oplysningstidens idealer. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuelle øvelser. 
 
 
 

 
 



 

Side 6 af 15 

 
 
Forløb 5 
 

Sproglig karakteristik 

Indhold Kernestof: 
Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse for indkomståret 2006 
(2007) 
Peter Seeberg: ”Støvsuger” (1997) 
 
Håndbog til dansk: Kap. 4.1 Ordenes betydning, 4.4 Sætningsopbygning, 
4.5 Ordklasser 
 
Supplerende stof: 
Selvvalgt sangtekst på dansk 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 14 lektioner  

Særlige fokuspunkter Kendskab til forskellige analyseredskaber til sproglig karakteristik af både 
fakta- og fiktionstekster: 
Ordklasser og sætningsopbygnings betydning 
Konkrete og abstrakte ord 
Forvægt og bagvægt 
Kancellisprog 
Denotationer og konnotationer 
Semantiske felter 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde og øvelser, gruppearbejde, individuelt 
arbejde. 
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Forløb 6 
 

Romantikken 

Indhold Kernestof:  
Schack von Staffeldt: ”Indvielsen” (1804) 
Adam Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1802) 
Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” (1823) 
Bjørnstjerne Bjørnson: ”Ja, vi elsker dette landet” (1859, norsk tekst) 
Richard Dybeck: ”Du gamla, du fria” (1844, svensk tekst) 
Emil Aarestrup: ”Angst” (1838) 
Emil Aarestrup: ”På sneen” (1838) 
H.C. Andersen: ”Skyggen” (1847) 
Steen Steensen Blicher: ”Sildig Opvågnen” (1828, fællesværk) 
Peter Faber: ”Sikken voldsom trængsel og alarm” (1848) 
 
Litteraturhistorien – på langs og på tværs: Kap. 5: Romantikken 
 
Supplerende stof: 
Litteraturens veje: ”Den blicherske novelle” 
Dokumentar fra DR: 1800-tallet på vrangen (1:8): ”Guld, hor og romantik” 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: ca. 36 lektioner  

Særlige fokuspunkter Kendskab til periodens retninger: 
Idealisme, nyplatonisme 
Universalromantik og nationalromantik 
Romantisme, dobbeltgængermotiv 
Biedermeier 
 
Perspektiveringer af de forskellige retninger til i dag. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
virtuelle øvelser. 
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Forløb 7 
 

Retorik og argumentation 

Indhold Kernestof: 
Jens Stoltenberg: Tale i Oslo domkirke (24.7.2011) 
John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (26.6.1963) 
Per Fibæk Laursen: “Drop lektierne” (Samvirke 1.1.2008) 
”Tre argumenter for og imod en catalansk selvstændighed” (Politiken 
23.7.2017) 
”Du må ikke fortælle dine børn at julemanden findes” (TV2 Livsstil 
27.11.2016) 
 
Håndbog til dansk: Kap. 4.3 Sproglige figurer, 4.9 Retorik, 4.10 Argumentation 
Grundbog i retorik: Kap. 4: Appelformer (og troværdighedsdyder) 
 
Supplerende stof: 
Selvvalgt tale fra https://dansketaler.dk/  
Klip fra Deadline: Er det ok at vise selvmord på tv? (DR 31.12.2008) 
Klip fra Detektor: Tricks og tale – om stråmænd 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 36 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Kendskab til, og anvendelse af, retorikkens og argumentationsanalysens 
grundbegreber: 
Kommunikationssituationen - Ciceros pentagram  
Appelformer og troværdighedsdyder 
Toulmins argumentationsmodel – standard og udvidet 
Argumenttyper og argumentkneb 
Retoriske virkemidler – sproglige figurer 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde og øvelser, gruppearbejde, individuelt 
arbejde, virtuelle øvelser og mundtlige elevoplæg. 
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Forløb 8 
 

Jul og salmer 

Indhold Kernestof: 
N.F.S. Grundtvig: ”Dejlig er den himmel blå”, lang og kort version (1810 
+ 1853) 
N.F.S. Grundtvig: ”Vær velkommen herrens år”, advents- og nytårsversi-
on (1849) 
M.C. Einar: ”Jul det’ cool” (1988) 
 
Litteraturhistorien – på langs og på tværs: Kap. 5: ”Den religiøse digtning og 
N.F.S. Grundtvig” 
Håndbog til dansk: Kap. 3.6: ”Rap” 
 
Supplerende stof: 
Anders Holm: Grundtvig. Introduktion og tekster: Kap. 6 ”Salmedigter” 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 10 lektioner  

Særlige fokuspunkter Salme som genre 
Rap som genre 
 
Litteraturhistorisk indplacering af Grundtvig. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. 
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Forløb 9 
 

Det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof: 
Georg Brandes: ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes 
Litteratur” (uddrag, 1872) 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” (1887) 
Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette” (1887) 
Amalie Skram: Constance Ring (uddrag, 1885) 
Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (fællesværk, 1879) 
Herman Bang: ”Pernille” (1880) 
Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880) 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag. En idyl” (1900) 
 
Film: DR: Et dukkehjem (1974): https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t--
-70erne/52120/et-dukkehjem  
 
Litteraturhistorien – på lang og på tværs: Kap. 6: Det moderne gennembrud 
Brug litteraturhistorien: Det moderne gennembrud: Ud med Gud 
 
Supplerende stof: 
Dokumentar fra DR: 1800-tallet på vrangen (6:8): ”Kulturkamp, kapitalisme og 
bordelromaner” 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 30 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Kendskab til retninger i det moderne gennembrud: 
Brandes’ kritik af kirke, køn og klasse 
Socialrealisme 
Det naturalistiske drama 
Impressionisme 
 
Litteraturhistoriske perspektiveringer 
 
Den introducerende artikel 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, vir-
tuelle øvelser. 
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Forløb 10 
 

Filmiske virkemidler 

Indhold Kernestof: 
Kortfilm:  
Fred Breinersdorpher: Sommersøndag (2008): 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/sommersonntag  
Alexander Kølpin: Under bæltestedet (2006): 
http://filmcentralen.dk/alle/film/under-baeltestedet  
Anne Heeno: Gråvejr (2000): 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/gravejr  
 
Dokumentarer: 
VICE på DR3: Dansk graffiti: 
https://www.youtube.com/watch?v=96ZnXIHKqrY  
VICE Autobiographie-serie om Rene Redzepi: 
https://www.youtube.com/watch?v=mNz-hWPF_dY  
Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig (2006): 
http://filmcentralen.dk/alle/film/den-hemmelige-krig  
 
Mockumentary: André Øvredal: Trolljegeren (2010, norsk, medieværk) 
 
Håndbog i dansk: kap. 5.2: ”Dokumentarfilm og Mockumentary” + 5.5: ”Billeder” 
+ ”Oversigt til film” + ”Oversigt til billeder” 
 
Supplerende stof: 
Valgfri kortfilm fra Ekkos shortlist: http://www.ekkofilm.dk/shortlist/  
Blandede klip fra Youtube som eksempler på filmiske virkemidler og dokumen-
tartyper (links i Powerpoints) 
 
Filmcentralens filmleksikon: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 24 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Kendskab til grundlæggende filmtekniske kategorier og filmiske virkemidler i 
fiktionsfilm: 
Klipning, lyd, komposition, farver, perspektiv, kamerabevægelser 
Brugen af fakta- og fiktionskoder i dokumentarfilm og mockumentary 
Analyse af malerier og andre stillbilleder. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde og præsentationer i Screen-
cast-O-matic, individuelt arbejde, virtuelle øvelser. 
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Forløb 11 
 

1900-tallets -ismer 

Indhold Kernestof: 
Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) 
Emil Bønnelycke: ”Gaden” (1917) 
Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne” (1953) 
Karen Blixen: ”Ringen” (1958) 
Peter Seeberg: ”Hullet” (1962) 
Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt” + ”Terminologi” (1960) 
Vita Andersen: ”Fredag” + ”Lørdag” + ”Søndag” + ”Hvad tror du jeg tror” 
(1977) 
Dan Turèll: ”Jeg skulle have været taxachauffør” (1976) 
Jan Sonnergaard: ”Sex” (1997) 
 
Brug litteraturhistorien: ”Mellemkrigstiden: Oprør og elendighed” + ”Efterkrigsti-
den: Skæbne og valg” + ”Forbrug og fremmedgørelse” + ”70’erne realistiske 
strømninger” 
Litteraturens veje: leksikonopslag om forskellige -ismer + ”En karma cowboy” (om 
Dan Turèll) 
 
Selvvalgt roman, digtsamling eller novellesamling (selvvalgt værk 2) 
 
Suppelrende stof: 
Harald Herdal: ”Før jul” (1933, uddrag) 
Poul Henningsen: ”Man binder os på mund og hånd” (1940, uddrag) 
Jean-Paul Satre: “Eksistentialisme er en humanisme” (1946, uddrag) 
Dokumentar fra DR: Digtere, divaer og dogmebrødre (2:8): 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65720/digtere-
divaer-og-dogmebroedre-28-dansk-kultur-i-100-aar-(1918-1930)  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 34 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Nedslag på forskellige strømninger i 1900-tallets litteratur, samt forfattere som 
ikke lader sig placere i en specifik strømning: 
Ekspressionisme 
Futurisme 
Kristen og ateistisk eksistentialisme  
Konfrontationsmodernisme 
Nyrealisme 
Postmodernisme 
Litteraturhistoriske perspektiveringer

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, online-
baserede øvelser. 
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Forløb 12 
 

Journalistik 

Indhold Kernestof:  
Torsten Ruus og Marie Lade: ”Vi hader panserne, mand” (2010) 
Morten Skjoldager og Mette Østergaard: ”Integrationen halter i ghettoplan” 
(2010) 
Herman Bang: ”Branden” (1884) 
Morten Sabroe: ”Et svin i Berlin” (1990) 
Lasse Jensen: ”Klima? – Nej, lad os hellere snakke om vejret” (2014) 
Lars Mortensen: ”Hvor er væsentligheden?” (2009) 
 
Håndbog til dansk, kap. 5.1 ”Avisjournalistik” 
 
Supplerende stof: 
Aktuelle nyhedshistorier fra Helsingør Dagblads hjemmeside 
Opslag i Mediehåndbogen på AiU: https://aiu.dk/mediehandbogen/  
Morten Sabroes råd til fortællende journalistik: 
https://www.abc247.dk/new-journalism  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 30 lektioner  

Særlige fokuspunkter Kendskab til grundlæggende kategorier inden for journalistiske genrer, i både 
trykt og digitale medier: 
Avisens stofområder 
Nyhedskriterier og nyhedstrekanten 
Genrer inden for nyhedsjournalistik 
Det journalistiske sprog 
Fakta- og fiktionskoder i fortællende nyhedsjournalistik  
Meningsjournalistik 
 
Den diskuterende artikel 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
virtuelle øvelser. 
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Forløb 13 
 

Science fiction, utopi og dystopi 

Indhold Kernestof: 
Hans Scherfig: ”År 2061” (1973) 
Katrine Elna Richelsen ”Hash” (1970) 
Simon Fruelund: ”Forslag til lokalplan” (2002) 
Jan Sonnergaard: ”Totusindogtredive, totusindogtredive” (2004) 
Kasper Colling Nielsen: Den danske borgerkrig 2018-2023 (2013, uddrag) 
 
Powerpoint om science fiction som genre 
 
Supplerende stof: 
H.C. Andersen: “Om aartusinder” (1852) 
Ludvig Holberg: Nils Klims underjordiske rejse (1741, uddrag) 
 
Janus Bjarke Andersen: ”Science fiction” på Litteratursiden: 
https://litteratursiden.dk/artikler/science-fiction-0   
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 14 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kendskab til science fiction som genre 
Brugen af novum og ekstrapolering i teksterne 
Brugen af utopi og dystopi som motiv 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde. 
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Forløb 14 
 

Repetition 

Indhold Kernestof: 
Emil Aarestrup: ”På sneen” (1838) 
H.C. Andersen: ”Skyggen” (1847) 
Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880) 
Jan Sonnergaard: ”Sex” (1997) 
Helle Helle: ”Tirsdag nat” (2000) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 22 lektioner  

Særlige fokuspunkter Repetition af analyser af forskellige genrer og teksttype, samt af sproglig ka-
rakteristik. 
Eksamenstræning. 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
onlinebaserede øvelser, mundtlige elevoplæg. 
 
 
 

 
 


